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1 Proposta de Pesquisa

Os conceitos básicos de Álgebra Linear são ensinados na maioria dos cursos de graduação nas
áreas de Ciências Exatas e da Terra. Esse conhecimento é uma ferramenta muito útil na reso-
lução de diversos problemas como, por exemplo, sistema de equações lineares, equações dife-
renciais e estudo de cônicas. Em um problema matemático esses conceitos ajudam a explorar
os aspectos algébricos, às vezes, levando em conta os aspectos geométricos e topológicos.

Há duas abordagens para o estudo de cônicas: uma algébrica e uma geométrica. Podemos
visualizá-las como sendo a interceção de um plano com um cone. Ao longo da história elas
desempenharam um papel importante, por exemplo, na física. O astrônomo Kepler usando os
dados observacionais de Tycho Brahe concluiu que as órbitas dos planetas são elipses, ou seja,
um tipo de cônica. Sabe-se também que a trajetória de um objeto lançado no ar descreve uma
cônica, nesse caso uma parábola.

No curso de matemática um aprofundamento nesses assuntos é de fundamental importân-
cia, tanto para o futuro pesquisador quanto para o futuro professor.

2 Justificativa

Esse projeto de iniciação científica será relevante na formação da(o) aluna(o), pois propiciará
a oportunidade de aprender a pensar e escrever em linguagem matemática. Essas habilidades
são importantes para a sua evolução no curso e em sua vida acadêmica futura. Participando do
projeto a aluna(o) além de aprender coisas novas, terá o contato direto com um professor que
poderá orientá-la tanto em suas dúvidas conceituais quanto em um apoio acadêmico. Ela(e)
também poderá apresentar os resultados de seus estudos em congressos conhecendo, assim,
novos trabalhos e pesquisadores que ajudarão a formar o seu caráter matemático.

3 Objetivo e Metodologia

O objetivo desse trabalho no primeiro momento é estudar as cônicas sobre o aspecto geomé-
trico e álgébrico. Entendendo as definições e principais propriedades. Pretende-se também
procurar algumas das aplicações desse conceito no cotidiano. Para que a(o) bolsista(o) faça
uma interação entre a abstração e a realidade, visualizando como é importante os seus estudos
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para a sociedade num geral. Durante os estudos a(o) aluna(o) perceberá que nem sempre é fácil
classificar uma cônica. Será natural a procura por métodos mais eficientes e ágeis para a iden-
tificação de uma cônica. Com isso passaremos ao estudo da Álgebra Linear. Será ela que irá
apresentar o método mais usual para identificar cônicas. Para tanto será necessário aprender
os seguintes conteúdos: espaço vetorial, transformações lineares e diagonalização.

As atividades semanais da(o) bolsista serão divididas em dois momentos: estudo indivi-
dual da bibliografia sugerida e reuniões com a orientadora. Nessas reuniões a(o) aluna(o) irá
apresentar seminários e esclarecer suas dúvidas relativo ao conteúdo estudado.

Nos primeiros dois meses ela(e) estudará as cônicas e suas principais propriedades. Espera-
se que no terceiro mês comece a estudar o conceito de espaço vetorial, permanecendo nesse
assunto por dois meses. Os próximos 4 meses serão dedicados a entender transformações
lineares e mudança de base. Do oitavo ao décimo mês estudaremos o conceito de autovalor
e autovetor para que se possa estudar diagonalização. Nos meses restantes, ela(e) irá usar o
conhecimento adquirido para identificar as cônicas que é o objeto de estudo final do trabalho.

4 Resultados Esperados

Espera-se que a(o) bolsista adquira um embasamento teórico para darmos continuidade no es-
tudo da álgebra linear na tentativa de futuramente conseguirmos estudar as Formas Canônicas
de Jordan. Pretende-se também que ela(e) apresente os resultados do trabalho no CIUFLA e
em outros congressos de seu interesse que aparecerem durante esse período na comunidade
científica.
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